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طلب إصدار وثيقة

اسه الطالب /الطالب٘ (كنا ٍْ يف الشجل املدىٕ)
رقه الشجل املدىٕ:
الرقه اجلامعٕ :
املعدل:

............................................................

....................................................

سي٘ التخرج :

سبب طلب إصدار الْثٔق٘ :
أسباب أخر: ٚ

الكلٔ٘:

.............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................................................................................

بدل فاقد

القشه :

الفصل :

بدل تالف

................................................................................

.....................................................................................................

بدل تعدٓل اسه

......................................................................................................................................................................................................................................................................

الْثائق املطلْب إرفاقَا:
( جيب إحضار مجٔع الْثائق الرمسٔ٘ ّ ،ال ٓكفٕ صْرٍا )

تنبيه  :ال تسلن الىثائق إال ملقدم الطلب فقط وال حيق ألي شخص آخر استالهها.
التْقٔع:
رقه اجلْال:
اسه مقدو الطلب :
.......................................................................................................... .............

سعادٗ عنٔد القبْل ّالتشجٔل

..................................................................

..................................................

سلنُ اهلل

ىفٔد سعادتكه بأىُ قد مت مراجع٘ البٔاىات أعالِ ّ ،مً خالل ما ٍْ مجبت يف الشجالت األكادمئ٘  ،فإٌ
الكلٔ٘ تؤكد عل ٙصخ٘ البٔاىات الشابق٘ .
مشجلـ/ـ٘ الكلٔ٘
االس ـ ــه :
التْقٔع:

........................................................................................................

عنٔد الكلٔ٘
االس ـ ــه :

اخلته

التْقٔع:

......................................................................................................

سعادٗ رئٔص قشه الْثائق
اعتندّا

إصدار ّثٔق٘ للطالبـ /ـ٘

..................................................................................................

...................................................................................................

سلنُ اهلل
عدو إصدار ّثٔق٘ للطالبـ /ـ٘
عنٔد القبْل ّالتشجٔل
د.علٕ بً عجناٌ الزىدٖ

استلنت الْثٔق٘ األصل

.

االسه :

.......................................................................................................................

التْقٔع :

........................................................................................

الشجل املدىٕ :

........................................................................................................

مالحظة هامة  :يرجى إحضار الوثائق المطلوبة حسب سبب طلب إصدار الوثيقة

الوثائق المطلوبة لبدل فاقد
 -1صورة الوثيقة األساسية إن وجد
 - 2صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
 - 3تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.
 - 4اعالن في الجريدة

الوثائق المطلوبة لبدل تالف
-1
- 2
- 3

أصل الوثيقة التالفة.
صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.

الوثائق المطلوبة لبدل تعديل اسم
-1
- 2

-3
- 4

إشعار األحوال المدنية بتعديل االسم.
صورة بطاقة األحوال للطالب – وكرت العائلة للطالبات.
إحضار الوثائق األصلية ( الوثيقة – حسن السيرة والسلوك .
تعبئة نموذج طلب إصدار وثيقة الموجود بالصفحة األولى.

